
Lagos – OPPORTUNITY – Located in one of the main 
squares of the city, building with habitation and commerce  

GREAT INVESTMENT POTENTIAL!   

Building in prime location,
One of the city´s main squares
and busiest. Ground floor and 

first floor consists of commerce 
and habitation. 

Great investment with plenty 
potential!

Refª C341-3LG                      Preço/Price: € 900.000,00

Prédio em localização única, uma 
das principais e mais movimentadas 
praças da cidade. 
Rés do chão e primeiro andar 
composto por comércio e habitação 
Ótimo investimento com muito 
potencial! 
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Área bruta privativa: 444m²
0                      Área do lote: 227m²

No coração do centro da cidade encontre um 
prédio histórico com uma excelente 

localização, onde pode usufruir de habitação 
no primeiro andar e comércio no rés do chão. 

No seu total tem 444 m² de área bruta 
privativa divido da seguinte forma: 

Rés do chão – 3 lojas  destinadas a comércio.
Loja 1 – 110,40m². 

Loja 2 – 65,00m².  
Loja 3 – 51,60 m². 

Uma grande escadaria conduz ao 1º andar, 
destinado a habitação, que compreende no 

seu total 217 m² de área bruta privativa,
+ 30m² de área bruta dependente. 

Aqui encontra várias divisões amplas.
QUARTO 1 – espaçoso, com vista para a 

cidade. 
SALA DE JANTAR com acesso à SALA DE 

ESTAR. 
QUARTO 2,3 & 4. 

CASA DE BANHO 1 & 2 – conjunto sanitário 
completo, uma com chuveiro e outra com 

banheira. 
COZINHA com acesso a varanda privada e 

escadas  levam até à outra rua lateral.
LAVANDARIA com w.c. 

Ótimo investimento não só apenas pela 
localização mas pelo potencial de 

rentabilização que possui. 

Private gross area: 444m²
Plot area: 227m²

In the heart of the city center find a historic 
building with an excellent location, where 
you have both, habitation in first floor and 
commerce on the ground floor.

In total has 444m² of private gross area 
divided as follows:

Ground floor - 3 stores for commerce 
purposes.
Store 1 - 110,40m².
Store 2 – 65,00m².
Store 3 – 51,60 m².

A wide staircase leads to the 1st floor 
apartment, which has in total 217 m² of 
gross private area
plus 30m² of gross dependent area.
Here you will find several large rooms.
BEDROOM 1 - spacious, overlooking the city.
DINING ROOM with access to the LOUNGE.
BEDROOM 2,3 & 4.
BATHROOM 1 & 2 - full sanitary set, one 
with shower and the other one with bath.
KITCHEN with access to private balcony and 
stairs lead to the other side street.
LAUNDRY with W.C.

Great investment not only due to location 
but by the monetization potential it has.  
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